รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity
and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูล ผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การ
ดาเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การ ใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูลและ (10) การ
ป้อ งกั นการ ทุ จ ริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ ของผู้มี ส่ วนได้ ส่ วนเสีย ภายใน (Internal) การรั บรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของ หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บุ รี รั ม ย์ ห วั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผลการประเมิ น ครั้ ง นี้ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อน
การ ดาเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสาคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน
การ ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อน ภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผล
ต่อ การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มี
อันดับ และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
กรกฎาคม 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรรี ัมย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่ง ชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือ การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้
หน่วยงาน ภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสใน การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ง ถือเป็นการ
ยกระดั บ ให้ เ ป็ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ เป็ น
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงาน ใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของโรงเรี ยนไพศาลพิ ท ยาคมผลการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
84.74 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า
ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.67 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารได้
คะแนน เท่ากับร้อยละ 99.65 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.26 ตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.76 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อย
ละ 82.19 ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.03 ตัวชี้วัดการแก้ปัญหาการทุจริต ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 80.49 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.56 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.31 และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50 สรุปได้ว่า จุดแข็งที่
หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 99.67 คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ส่วนที่จะต้องพัฒนา
เนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนา
ไว้ดังต่อไปนี้

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.67 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการ รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเที ยมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อ มูล ซึ่งสะท้ อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ อย่ างมี คุณ ธรรม และยัง ประเมิ นการรั บรู้เกี่ย วกั บ
ประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่
จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคล หนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.65 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการ รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
สามารถ เข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการ ดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ
ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ
และ มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทาง ให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.76 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้
มาติ ด ต่ อ ที่ รู้ จั ก กั น เป็ น การส่ ว นตั ว รวมไปถึ ง การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมุ่ ง มั่ น เต็ ม ความสามารถ และมี ค วาม
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
มีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ
วาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อ
บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
4.1 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 24.77 บ่งชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงาน ของ
ผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการ พัฒนา
สาหรับสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
1. การด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ แ ก่ ปรั บ ปรุ ง ระบบให้ แ สดงเนื้ อ หา เจตจ านงสุ จ ริ ต ของ
เจตจานงสุจริตของผู้บริหารการ ประเมินความเสี่ยง ผู้บริหาร
เพื่อการป้องกันการ ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ ทุจริต
ปรับปรุงระบบให้แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบัน
4.2 ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 29.86 บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของ
โรงเรียนว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พ บว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็น
ในการพัฒนาสาหรับหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ การสื่อสาร
ประเด็นการประเมิน
1. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน เรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนผ่านช่องทางที่ หลากหลายสามารถเข้าถึง
ได้ ง่ า ย และไม่ ซั บ ซ้ อ นโดยข้ อ มู ล ที่ เ ผยแพร่ จ ะต้ อ ง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2. การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ส่งคาติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน/การให้ บ ริ ก าร และมี ก าร
ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
1. ปรับปรุงระบบการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านช่องทางที่
หลากหลาย
2. ปรับปรุง ระบบการรับค าติ ชม และความคิ ดเห็น
จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการ

4.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.11
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
1. ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน -การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผู้ บุ ค ลากรใน พัฒนาระบบให้มีการอัพเดต ข้อมูลบุคลากร
สถานศึกษา ซึ่งมีการโยกย้าย บุคลากรบ่อยครั้ง
2. การบริหารงาน - การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่ ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service ให้สอดคล้องตาม
สอดคล้องตามรายละเอียด ที่กาหนด
รายละเอียดที่กาหนด
3. การบริ ห ารเงิน งบประมาณ - การเปิด เผยข้ อ มู ล ปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติ การ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุ แผนการจัดหาพัสดุใ ห้สอดคล้องตาม รายละเอียดที่
ไม่สอดคล้อง ตามรายละเอียดที่กาหนด
กาหนด
5. ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
เนื่องจากได้คะแนนต่าสุด คือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 50 ซึ่ง
ประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควร พัฒนาเพื่อให้
สถานศึกษาได้คะแนนดีขึ้น คือ สถานศึกษาควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่อง แผนปฏิบัติการที่มี วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานให้มี ความละเอียดและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
6. ข้ อ เสนอแนะในการจั ด ท ามาตรการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น
มาตรการ
(1) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(2) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้ บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมี แนวทางในการให้
ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส
ขั้นตอนหรือวิธีการ
1. ให้ความรู้เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อ
สังคม ออนไลน์หรือสื่อ สารสนเทศของหน่วยงาน

2. จัดทาประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่และมีการจัดทาประกาศไม่เรียกรับ
ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินใด
ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
การกากับติดตาม
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการ
- รายงานความก้าวหน้า และสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
- รายงานผลการดาเนินงาน
รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
1. นายธนิต ปุ่นประโคน
รองผู้อานวยการ
2. นางสาวลัดดา สายแก้ว
ครู
3. นางโสภา ดวงสาม
ครู
4. นางดวงฤทัย ขยันดี
ครู
5. นางสาวอติกานต์ ภรภัทรวาท
ครู
6. นางสาวณัฏฐฤณธร สร้อยสุวรรณ
ครู
7. นายนฤชา คนองมาตย์
ครู
8.นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน
ครู
9. นายธีรปกรณ์ ศรีลาแสง
ครู
10. นายพงษ์ศักดิ์ รองละคร
ครู
11. นายวีระพล แม้นรัมย์
ครู
12. นายวชิรวิชญ์ ทะนวนรัมย์
ครู
13. นางสาวจีรวรรณ นะราเทียม
พนักงานราชการ
14. นายนรเทพ บุญรังศรี
พนักงานราชการ
15. นางสาวอนุสรา นวนประโคน
ครูอัตราจ้าง
15. นางสาวมณีรตั น์ ทวีรัมย์
ครู
16. นางสาวพัชรี เทียมใส
ครู

หัวหน้า
รองหัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

